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ТЕМА: Клініка, діагностика, диференціальна діагностика загостреного 

хронічного періодонтиту. Рентгенологічна діагностика періодонтитів 
(1 година) 

І. Актуальність теми 
При діагностиці періодонтитів постійних зубів виникає ряд труднощів 

через наявність захворювань, які є подібними за клінічними ознаками до 
гострих та хронічних періодонтитів. Неправильна та невчасна діагностика не 
дозволить провести раціональне лікування та полегшити стан хворого й 
зберегти його працездатність, а також може привести до низки серйозних 
ускладнень. 

ІІ. Навчальні цілі заняття 
Рівень теоретичних знань 

1. Знати клінічні ознаки гострого, хронічного та загостреного періодонтиту 
та закономірності перебігу цих захворювань;  

2. Засвоїти клінічні симптоми захворювань схожих за перебігом до 
гострого, хронічного та загостреного періодонтиту;  

3. Знати необхідні додаткові методи дослідження, які використовують для 
визначення остаточного діагнозу (термометрія, ЕОД, рентгенографія). 

Рівень практичних навиків 
1. Оволодіти навиками проведення суб’єктивного дослідження хворого 

(опитування, деталізування скарг та ін.). 
2. Оволодіти навиками проведення об’єктивного дослідження (пальпація 

регіонарних лімфовузлів, зондування, горизонтальна та вертикальна перкусія, 
пальпація перехідної складки та альвеолярного відтинку, термометрія). 

3. Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного 
інструментарію, матеріалів та використання стоматологічного обладнання у 
терапевтичній стоматології при лікуванні періодонтитів. 

Рівень професійних вмінь 
1. Вміти правильно інтерпретувати показники додаткових методів 

дослідження (ЕОД, рентгенограма). 
2.  Вміти скласти план обстеження та лікування хворого з загостреним 

хронічним періодонтитом. 
3. Вміти правильно провести медикаментозну та інструментальну обробку 

кореневих каналів при лікуванні періодонтиту. 
Творчий рівень 
Вміти досліджувати зв’язок між вогнищами одонтогенної інфекції та 

загальним станом організму. 
3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи: 
3.1. Базові знання, навики, вміння, необхідні для вивчення теми 

1. Знати класифікацію верхівкових періодонтитів 
2. Знати клініку гострого серозного верхівкового періодонтиту. 
3. Знати клініку гострого гнійного періодонтиту. 
4. Знати клініку загостреного перодонтититу. 
5. Вміти диференціювати гострі та загострені форми верхівкових 

періодонтитів. 
6. Знати клініку хронічних періодонтитів. 
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7. Вміти диференціювати хронічні періодонтити. 
8. Вміти провести додаткові методи обстеження потрібні для встановлення 

остаточного діагнозу. 
9. Знати, що таке “симптом вазопарезу” і при якій формі періодонтиту він 

позитивний. 
10. Знати показники зондування, перкусії, термометрії та ЕОД при гострих, 

хронічних та загострених формах періодонтиту. 
11. Вміти визначити основні рентгенологічні ознаки наявності запального 

процесу в періодонті (при різних формах періодонтитів). 
3.2. Зміст теми заняття: 

Диференціально-діагностичні ознаки гострого серозного, гострого гнійного  
і загостреного хронічного 

періодонтитів, а також подібних за клінічному перебігу захворювань 

Діагноз 

Клінічні ознаки 

Анамнез Зовнішні ознаки і 
загальний стан здоров'я 

Стан 
регіонарних 
лімфатичних 

вузлів 

Гострий 
серозний 
періодонтит 

Зуб заболів уперше, 
була травма, болі 
продовжуються 
добу. 

Незмінений, шкіра 
нормального кольору, Т0 тіла 
не підвищена. Загальний стан 
здоров'я незмінений або 
змінений незначно. 

Можуть бути 
збільшені або 
незмінені. 

Гострий 
гнійний 
періодонтит 

Зуб заболів уперше, 
тривалість 
захворювання - 
декілька днів. 

Підвищення   Т0 тіла до 38-
400С, нездужання, 
дратівливість, головний біль, 
порушення сну, збільшення 
СОЕ, лейкоцитоз, обличчя 
асиметрично. Хворий 
апатичний. 

Збільшені, 
болісні при 
пальпації. 

Загострений 
хронічний 
періодонтит 

Зуб раніше 
лікувався або 
хворий відмічає в 
анамнезі наявність 
мимовільних  болей, 
але до лікаря не 
звертався.  

Порушення загального стану 
здоров'я, підвищення Т0, 
асиметрія обличчя, СОЕ, 
лейкоцитоз, колатеральний 
набряк при гнійному 
запаленні. 

Збільшені, 
болісні при 
пальпації. 

Гострий 
гнійний 
пульпіт, 
загострений 
перифокальн
им 
періодонтито
м 

У зубі була наявна 
каріозна порожнина 
або лікувався 
раніше з приводу 
карієсу. 

Зміни незначні, шкіра 
нормального кольору, Т0 
нормальна. 

Можуть бути 
болісні. Рідко 
незмінені. 

Гострий 
періостит 

В анамнезі - 
загострений Рt або 
киста, що 
нагноїлася, абсцесна 

Шкіра гіперемована, 
напружена, головний біль, 
підвищення Т0 тіла, 
колатеральний набряк, 

Збільшені, 
болісні при 
пальпації. 
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Діагноз 

Клінічні ознаки 

Анамнез Зовнішні ознаки і 
загальний стан здоров'я 

Стан 
регіонарних 
лімфатичних 

вузлів 
форма пародонтиту 
тощо 

асиметрія обличчя 

Гострий 
одонтогенни
й остеомієліт 

Раніше були наявні 
захворювання 
каріозного 
походження або 
інші захворювання 
зубо-щелепної 
системи на тлі  
зниженого 
імунітету. 

Значне порушення 
загального стану здоров'я, 
блідість, в'ялість, підвищення 
Т0 тіла>380С, СОЕ, 
лейкоцитоз. 

Збільшені, 
болісні, 
можуть 
з’єднуватися в 
гроно, пакети. 

Білякоренева 
киста, що 
нагноїлася 

В анамнезі є 
наявним зуб, який 
раніше болів чи 
лікувався, або 
травма. На  R-грамі 
знайдена киста.  

Загальний стан здоров'я 
може бути порушеним, 
головний біль, підвищення 
Т0 тіла, СОЕ, лейкоцитоз. 

Збільшені, 
болісні при 
пальпації. 

Гострий 
гайморит 

В анамнезі- 
незадовільне 
лікування або є 
наявними 
зруйновані зуби, які 
межують з 
гайморовою 
пазухою. 

Загальний стан здоров'я 
порушується, зниження 
апетиту, порушення сну, 
підвищення Т0 тіла до 390С, 
затруднення дихання, 
виділення слизу з носа, СОЕ, 
лейкоцитоз. 

Збільшені, 
болісні при 
пальпації. 

Альвеоліт Видалення зуба 2-4 
дні тому. 

Загальний стан здоров'я 
порушується, підвищення Т0 

тіла до 37-380С, порушення 
сну, СОЕ, лейкоцитоз. 
Зовнішній вигляд -змучений. 

Збільшені, 
болісні при 
пальпації. 

 

Діагноз 
Клінічні ознаки 

Характер болю Стан слизової оболонки біля 
причинного зуба 

Гострий 
серозний 
періодонтит 

Постійний ниючий біль, який 
підсилюється при 
накушуванні. Хворий точно 
вказує на уражений зуб. Немає 
іррадіації. 

Ясна в ділянці причинного зуба 
набряклі, гіперемована перехідна 
складка, згладжена незначно і 
болісна при пальпації. 

Гострий 
гнійний 
періодонтит 

Пульсуючий, рвучкий біль. 
Відчуття зуба, що виріс, у 
зв’язку з чим, рот 
напіввідкритий, подразнення. 
слинотеча. Іррадіює вздовж 
гілок трійчастого нерва. Не 
реагує на термічні подразники. 

Ясна гіперемовані, набряклі, 
перехідна складка різко болісна 
при пальпації, згладжена не тільки 
в ділянці причинного зубу, але і в 
ділянці розташованих поруч зубів. 

Загострений Постійний біль, який інколи Ясна і перехідна складка 
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хронічний 
періодонтит 

наростає або підсилюється при 
накушуванні на зуб. 

гіперемовані  з цианотичним 
відтінком , болісні при пальпації. 

Загострений 
гнійний 
пульпіт, 
загострений 
перифокальн
им 
періодонтито
м 

Приступоподібний біль, 
котрий іррадіює. 
Підсилюється під впливом 
термічних подразнень. 

Зміни незначні. Може 
спостерігатися болісність при 
пальпації в ділянці причинного 
зубу. 

Гострий 
періостит 

Пульсуючий, рвучкий біль, 
котрий швидко посилюється. 

Ясна гіперемовані, набряклі. 
Перехідна складка згладжена в 
ділянці 2-3 зубів. Пальпація 
болісна.  

Гострий 
одонтогенни
й 
остеомієліт 

Пульсуючий, рвучкий біль, 
котрий швидко посилюється. 

Перехідна складка згладжена  з 
обох сторін альвеолярного 
відтинку. В центрі набряклих 
тканин  формується інфільтрат. 
Може спостерігатися тризм.  

Білякоренева 
кіста, що 
нагноїлася 

Біль постійний, ниючий, 
іррадіює вздовж гілок 
трійчастого нерва. 

Слизова оболонка в ділянці кісти 
набрякла, інфільтрація оточуючих 
тканин . Позитивний симптом 
"пергаментного хрусту". Пізніше 
симптом флуктуації.  

Гострий 
гайморит 

Біль і важкість у відповідній 
половині обличчя. Біль 
іррадіює в лобну, потиличну, 
скроневу ділянку і верхні зуби, 
а також іррадіює вздовж гілок 
трійчастого нерва.  

Перехідна складка може бути 
набряклою і згладженою. 

Альвеоліт 
Біль постійний, ниючий. 
Іррадіює вздовж гілок 
трійчастого нерва. 

М’які тканини ясен біля рани 
набряклі, гіперемовані, різко 
болісні при дотику. Стінки в лунці 
оголені, покриті грязно-сірим 
нальотом. Тризм. 

 
 

Діагноз Клінічні признаки 
Стан причинного зубу Дані рентгенограми та ЕОД 

Гострий 
серозний 
періодонтит 

Зуб може бути інтактним у 
випадку травми, запломбованим 
або ураженим карієсом. 
Вертикальна перкусія болісна. 

Змін на рентгенограмі немає. 
ЕОД >100 мкА 

Гострий 
гнійний 
періодонтит 

Вертикальна і горизонтальна 
перкусія різко болісні. Зуб 
рухливий. Зондування безболісне. 

Зміни у вигляді завуальованості 
кісткової структури. 
альвеолярного паростка у 
ділянці верхівки або 
розширення періодонтальної 
щілини при наявності великої 
кількості гною.  
ЕОД >100 мкА 

Загострений 
хронічний 
періодонтит 

Вертикальна перкусія різко 
болісна. Зуб може бути рухливим. 
Зондування устя кореневого 
каналу безболісне. Змінений у 
кольорі. 

Ознаки однієї з хронічних форм 
періодонтиту (частіше 
симптому "язиков  полум'я"). 
ЕОД >100 мкА 

Гострий 
гнійний 
пульпіт, 
загострений 

Глибоке зондування дна каріозної 
порожнини різко болісно. 
Горизонтальна перкусія болісна. 
Зуб нерухливий. 

Зміни в періапікальній ділянці 
на рентгенограмі відсутні. 
ЕОД – 60-80 мкА 
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перифокальн
им 
періодонтит
ом 

Гострий 
періостит 

Зуб має каріозну порожнину або 
запломбований. Перкусія болісна 
в ділянці  декількох зубів. Може 
бути рухливим. 

Завуальованість, втрата чіткості 
кісткового малюнка. 

Гострий 
одонтогенни
й 
остеомієліт 

Зуб (або зуби) зруйновані 
каріозним процесом, змінений в 
кольорі, може бути рухливим. 
Перкусія викликає  різкий біль 
трійчастого нерва. 

На рентгенограмі протягом 
перших 5 діб зміни не 
визначаються, якщо до того не 
було хронічного періодонтиту, 
кісти, пародонтита, пізніше 
осередок розрідження з 
нечіткими контурами. 

Білякоренева 
кіста, що 
нагноїлася 

Зуб змінений у кольорі, 
рухливий,  вертикальна перкусія 
болісна. Симптом "дрижання 
кореня". 

Осередок розрідження контуру 
косної тканини > 0,5 см у 
ділянці верхівки кореня 
причинного зуба з нечіткими 
розмитими контурами. 

Гострий 
гайморит 

Зуби, які примикають до верхньої 
гайморової пазухи, зруйновані, 
змінені в кольорі. Перкусія 
викликає різкий біль з 
іррадіюванням на відповідну 
половину щелепно-лицьової 
ділянки.  

На ренгенограмі альвеолярного 
відтинку помітні явища 
хронічного періодонтиту, 
кістогранульома. Структура 
косної перегородки поміж 
осередком запалення у верхівки 
зуба і дном верхньощелепної 
пазухи порушена. На 
рентгенограмі верхньощелепної 
пазухи визначається 
завуальованість або затемнення 
верхньощелепної пазухи.  

Альвеоліт Зуб відсутній. 
Дефект кісткової тканини 
відповідає формі лунки 
видаленого зуба або фрагмент 
невидаленого кореня зуба. 

 
Рентгенологічна діагностика періодонтитів 

Форма 
періодонти

тів 

Гострий 
серозний 

періодонти
т 

Гострий 
гнійний 

периодонт
ит 

Хронічний 
фіброзний 
періодонти

т 

Хронічний 
гранулемат

озний 
періодонти

т 

Хронічний 
гранулююч

ий 
періодонти

т 

Загострени
й 

хронічний 
періодонти

т 
Дані 
рентгено-
грами 

Змін на R-
грамі 
немає 

Розширен
ня 
періодан-
тальної 
щілини, 
завуальов
аність 
кісткового 
малюнка 

Рівномірн
е 
розширен
ня 
періодон-
тальної 
щілини (N 
0,12-
0,18мм) 

Наявність 
вогнища 
деструкції 
кісткової 
тканини в 
ділянці 
верхівки 
кореня з 
чіткими 
межами, 
розміром 
до 0,5см 

Наявність 
вогнища 
деструкції 
кісткової 
тканини в 
ділянці 
верхівки 
кореня з 
нечіткими 
контурами 
у вигляді 
«язиків 
полум'я» 

Є ознаки 
однієї з 
хронічних 
форм 
періодонти
ту (частіше 
язики 
полум'я) в 
поєднанні 
із 
завуальова-
ністю 
кореневого 
малюнка 
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3.3. Список рекомендованої літератури: 

 
Основна 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 
Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 
Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 
2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 
Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 
3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. 
Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун 
и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 
4. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 
стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 
5. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Періодонтит. – 
Полтава,2004.-164 с. 
6. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 
діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 
2004. – 164 с. 
7. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Воспаление периодонта. –
Полтава: Дивосвіт, 2006. -172 с. 
8. Петрушанко В.Н. Строение, функции и лечение эндодонта. - Полтава, 
2007. - 150 с.; 

Додаткова 
1. Беєр Р., Бауман М.А., Кієльбаса А.М. Ілюстрований довідник з 
ендодонтії/ За редакцією А.В.Борисенко. – Москва:МЕДпресс-информ, 2008. – 
240 с.5.  
2. Ламли Ф., Адамс Н., Томсон Ф. Практическая клиническая эндодонтия. – 
М.:МЕДпресс-информ, 2007. – 128 с. 
3. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача. – 
Полтава: Дивосвіт, 2007. -236 с. 
4. Педорец А.П., Пеиляев А.Г., Педорец Н.А. Предсказуемая эндодонтия. – 
Донецк: Норд-Пресс, 2006. -364 с. 
5. Садовский В. В. Депофорез. –М.: Медицинская книга, 2004. -48 с. 
6. Хоменко Л.А.,Биденко Н.В. Практическая эндодонтия: инструменты, 
материалы, методы. -2002. - 208 с. 

 
Електронні джерела 
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-

ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-

razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%

BF%D1%81%D0%B8%D1%81 
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3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 

літературою по темі заняття 
№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
1 Вивчити клінічні 

симптоми гострого 
періодонтиту і 
загостреного 
періодонтиту, а 
також подібних за 
клінікою 
захворювань 
щелепно-лицевої 
дялінки. 

1. Назвати основні симптоми гострого 
серозного періодонтиту і гострого 
гнійного періодонтиту, а також 
загостреного хронічного 
періодонтиту. 

 

2. Перерахувати додаткові методи 
дослідження, необхідні для 
поставлення остаточного діагнозу. 

 

3. Перерахувати захворювання, 
подібні за клінічними озаками з 
гострим серозним періодонтитом, 
гострим гнійним періодонтитом і 
загостреним хронічним 
періодонтитом 

 

4. Повторити клінічні симптоми 
подібних до гострого періодонтиту 
і загостреного хронічного 
періодонтиту. 

 

5. Провести диференціальну 
діагностику кожного виду 
подібного захворювання до 
гострого періодонтиту і 
загостреного хронічного 
періодонтиту. 

 

2 Вивчити клініку 
хронічних 
періодонтитів і 
захворювань 
щелепно-лицевої 
ділянки, подібних 
до таких 

1. Назвати види хронічного 
періодонтиту. 

 

2. Перерахувати основні клінічні 
симптоми хронічного 
періодонтиту. 

 

3. Перерахувати захворювання, 
подібні за клінікою до хронічного 
періодонтиту 

 

4. Перерахувати додаткові методи 
дослідження, необхідні для 
поставлення остаточного діагнозу 
диференціювання подібних 
захворювань. 

 

5. Провести диференціальну 
діагностику кожного захворювання 
з хронічним періодонтитом 

 

3.5. Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 
А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. Клінічна картина загостреного хронічного періодонтиту. 
2. Рентгенологічна діагностика хронічного фіброзного періодонтиту 
3. Рентгенологічна діагностика хронічного гранулематоного періодонтиту 
4. Рентгенологічна діагностика хронічного гранулюючого періодонтиту 

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 
№1. З якими захворюваннями диференціюють хронічні форми періодонтитів. 

1. Між собою 
2. Хронічний фіброзний пульпіт 
3. Білякоренева кіста 
4. Хронічний поверхневий карієс. 
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Відповідь: 1,2,3. 

№2. З якими захворюваннями диференціюють гострі та загострені форми 
періодонтиту? 

1. Гострий гнійний пульпіт, загострений перифокальним періодонтитом. 
2. Гострий періостит. 
3. Гострий глибокий карієс 
4. Гострий одонтогенний остеомієліт 
5. Білякоренева кіста, що нагноїлася. 
6. Гострий дифузний пульпіт 
Відповідь: 1,2,4,5. 

№3. Хворий Д., 28 років скаржиться на ниючий біль 44, який посилюється при 
прийманні твердої їжі. Об’єктивно в 44 глибока каріозна порожнина, яка має 
сполучення з порожниною зуба, зондування безболісне, перкусія болісна, 
слизова оболонка гіперемована, набрякла. Який додатковий метод обстеження 
треба провести для уточнення діагнозу? 

1. Телерентгенографія 
2. ЕОД 
3. Панорамна рентгенографія 
4. Ортопантомографія 
5. Внутрішньоротова рентгенографія. 

Відповідь: 2,5. 
№4. Хворий К., 40 років скаржиться на попадання їжі в 35. Порожнину помітив 
кілька років тому, до лікаря не звертався. Об’єктивно в зубі глибока каріозна 
порожнина яка сполучається з порожниною зуба. Дентин стінок плотний, 
пігментований. Зондування безболісне, на температурні подразники зуб не 
реагує, перкусія викликає неприємне відчуття, слизова оболонка в ділянці без 
змін. ЕОД – 130 мкА. Який найбільш ймовірний діагноз? 

1. Хронічний середній карієс 
2. Хронічний фіброзний періодонтит 
3. Хронічний гранулєматозний періодонтит 
4. Хронічний гангренозний пульпіт 
5. Білякоренева кіста. 

Відповідь: 2,3. 
№ 5. Хворий Б., 49 років звернувся до лікаря зі скаргами на постійний, 
пульсуючий рвучкий біль у 35. Відчуття вирісшого зуба. Підвищення 
температури тіла до 390С. Порушення сну, головний біль. Захворювання 
пов’язує з перенесеним ОРЗ. Об’єктивно: у 35 мається велика композиційна 
пломба. Зуб на термічні подразники не реагує. Перкусія провести не вдалось, 
тому що доторкання язиком до зуба вже викликає біль. Рот пацієнта відкритий, 
слинотеча. Ясна гіперемовані набряклі, перехідна складка різко болісна і 
загладжена в ділянках 32, 33, 35, 36. Ваш попередній діагноз? 

1. Гострий дифузний пульпіт. 
2. Гострий одонтогенний остеомієліт. 
3. Гострий гнійний періодонтит 
4. Готрий серозний періодонтит 
5. Гострий одонтогенний гайморит 

 9 



 10 
Відповідь: 3. 
В. Задачи для самоконтролю: 

Задача №1. Хворий К. ,38 років, скаржиться на біль у ділянці 36 зуба. Біль має 
ниючий характер та підсилюється при накушуванні. Обличчя асиметрично, 
підвищена Т0 тіла - 38,50 С. Зуб раніше лікувався. Об'єктивно: збільшені 
регіонарні лимфатичні вузли, болісність при пальпації. Перкусія 6 зуба різко 
болісна, наявна велика фотополімерна пломба на жувально-апроксимальній 
поверхні. Перехідна складка гіперемована з цианотичним відтінком, болісна 
при пальпації. 

1. Визначте попередній діагноз. 
2. З якими, подібними за клінічним перебігом, захворюваннями 

диференціювати? 
3. Які додаткові методи дослідження необхідно провести для 

визначення діагнозу? 
Задача №2. Хвора В., 44 роки, скаржиться на наявність каріозної порожнини в  
7 зубі. Зуб раніше лікувався, але пломби постійно випадають. Об'єктивно: 
коронка  7 зуба сильно зруйнована, колір зубу сірий. Зондування дна каріозної 
порожнини безболісне. На температурні подразники зуб не реагує. Перкусія 
безболісна, але деяким чином відрізняється від інтактних зубів. Слизова 
оболонка біля причиного зуба пастозна, з явищами застійної гіперемії, на яснах 
невеликий рубець в ділянці проекції верхівок кореней 7зуба. 

1. Визначте діагноз. 
2. З якими, подібними за клінічним перебігом, захворюваннями 

необхідно диференціювати? 
3. Які додаткові методи дослідження необхідно провести для 

визначення діагнозу? 
Задача №3. Хворий Б. звернувся до стоматолога зі скаргами на різкий біль при  
дотику до  4  зуба. З анамнезу з'ясувалося, що вчора під час прийому їжі на зуб 
потрапила кістка, що викликало різку болісність. При огляді зуб інтактен, трохи 
рухливий у вестибулярно-оральному напрямі. Перкусія зуба різко болісна, 
запальні зміни в тканинах ясен і перехідної складки відсутні. 

1. Поставте діагноз і проведіть диференційовану діагностику з 
подібними за клінічними даними захворюваннями. 

2. Які додаткові методи дослідження необхідно провести? 
Задача №4. При санації порожнини рота в пацієнта була виявлена глибока 
каріозна порожнина дистально-апроксімальної поверхні 5 зуба. Перкусія зуба і 
зондування дна каріозної порожнини безболісні, на температурні подразники не 
реагує. При розкритті каріозної порожнини  5  зуба виявлені путридні маси в 
кореневому каналі. Слизова оболонка порожнини рота і перехідна складка в 
ділянці причинного зуба не змінені. На R-грамі наявне вогнище розрідження 
кісткової тканини з чіткими контурами в ділянці верхівки кореня.  

Ваш діагноз?   
Відповіді до ситуаційних задач 

Задача №1  
1.  Загострений хронічний періодонтит  6 зуба. 
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2. З гострим серозним періодонтитом, гострим гнійним періодонтитом, 

гострим гнійним пульпітом, загостреним перифокальним періодонтитом, 
гострим періоститом, гострим одонтогеним остеомієлітом, гострим 
гайморитом. 

3. Рентгенографію 6 зуба. 
Задача №2  

1. Хронічний гранулюючий періодонтит. 
2. З іншими формами періодонтита, хронічним фіброзним періодонтитом, 

хронічним гранулюючим періодонтитом. 
3. Рентгенографію. 

Задача №3  
1. Гострий травматичний періодонтит. 
2. Провести ЕОД, рентгенограму. 

Диференційована діагностика не викликає труднощів через дані анамнезу і 
клініки, але зазвичай диференціюють із гострим гнійним періодонтиом, 
загостреним хронічним періодонтиом, гострим гнійним пульпітом, загостреним 
перифокальним періодонтитом. 

Задача №4  
Хронічний  гранулематозний періодонтит. 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Викладіть тактику стоматолога для проведення діагностики періодонтитів. 
2. Встановіть послідовність діагностичних заходів. 
3. Проведіть оцінку отриманих результатів рентгенологічної діагностики, 

показників ЕОД та ін. 
4.2. Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 
Схема орієнтовних дій придиференційній діагностиці періодонтитів 

Завдання Вказівки Примітки 
Зібрати 
анамнез та 
деталізуват
и скарги 
хворого 

Коли почалось 
захворювання, 
який перебіг, 
лікувався раніше, 
характер болю, 
якщо він є та ін. 

 

Провести 
об’єктивне 
дослідженн
я 

Пальпація 
регіонарних 
лімфатичних 
вузлів 

Пацієнт нахиляє голову уперед, а лікар двома 
руками пальпує підщелепні, підбородні, 
шийні лімфовузли 

Провести 
оцінку 
загального 
стану 
хворого 

Провести 
термометрію, 
виявити 
порушення сну, 
апетиту, 
наявність 
слабкості 
головного болю, 
або відсутність 
цього 

В нормі температура тіла 36,60С. Сон, апетит 
не порушені.  
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Завдання Вказівки Примітки 

Провести 
обстеження 
зубного 
ряду в 
цілому та 
обстеження 
ураженого 
зуба 

Зондування 
причинного зуба, 
перкусія, 
(вертикальна, 
горизонтальна), 
термодіагностика 

При періодонтиті зондування безболісне, 
термодіагностика заперечена, перкусія при 
гострих та загострених формах періодонтитів 
болісна, при хронічних періодонтитах більше 
неприємні відчуття або слабкоболісна. Але 
при проведенні зрівняльної перкусії – вона 
відрізняється від інтактних зубів. 

Провести 
обстеження 
стану 
слизовї 
оболонки 
біля 
причинного 
зуба 

Визначають 
наявність нориць, 
набряку, колір 
(цианотичний, 
гіперемований) 
симптом 
вазопарезу, 
болісність. 

При надавлюванні пуговчатим зондом на 
ясна в області верхівки кореня ураженого 
зуба утворюється заглиблення, яке не відразу 
вирівнюється – симптом вазопорезу 
позитивний (при гранулематозному 
періодонтиті) 

Оцінити 
дані ЕОД 

Використовують 
апарати ОД-2М, 
ИВН-1, ЕОМ-1, 
ЕОМ-3, ОСМ-50 

При пульпіті ЕОД  > 20-60 мкА. 
При періодонтиті ЕОД>100 мкА. 

Оцінити 
рентгеноло
гічні дані 

Частіше всього 
застосовують 
внутрішньоротові 
рентгенограми 

При гострих періодонтитах на знімках в 
перші години захворювання змін немає. При 
гострому гнійному періодонтиті, в залежності 
від давнини процесу та кількості гною мжуть 
бути: розширення періодонтальної щілини та 
завуальованість кісткового малюнку. При 
хронічних періодонтитах, в залежності від 
форми процесу: рівномірне розширення 
періодонтальної щілини, деструкція кістки з 
чіткими або нечіткими контурами. При 
загостренні періодонтиту: втрата чіткості 
кісткового малюнку та деструкція кістки, яка 
відповідає формі хронічного періодонтиту 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 
основному етапі практичного заняття: 

 стоматологічний пацієнт; 
 інструменти основного стоматологічного набору; 
 прицільні рентгенограми, ортопантомограми; 
 апарат ЕОД. 

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 
Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до заняття за 

темою: „Клініка, діагностика, диференціальна діагностика загостреного 
хронічного періодонтиту. Рентгенологічна діагностика періодонтитів” – 
Рентгенологічна характеристика хронічних форм періодонтита. 
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